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 खूऩ लऴाांऩूली, एका अततळम वुुंदय देळात दोन याषव याशत शोत.े 

ततथे उन्शाळ्मात शलाभान उफदाय अवे. थुंडीभध्मे जभीन फपाचने 

आच्छादरेरी अवामर्ी आणण त ेदृश्म अततळम भनोशय ददवामर्.े 

 दोन्शी याषव योज डोंगयात आणण जुंगरात फपयामरा जात. फपयत 

अवताना एखादुं झुडूऩ आऩल्मा ऩामाने उखडरुं तय जात नाशी ना ह्मार्ी त े

काऱजी घ्मामर्.े चर्भणमाुंनी तय त्मा याषवाुंच्मा दाढीत घयटी फाुंधरी शोती. 
याषव जजथे कुठे जातीर ततकड ेऩषी भुंजुऱ गाणी गात. 

 



 एक ददलव फोटीतुन फपयत अवताना दोघाुंना एक गुराफी 
युंगार्ा शळुंऩरा ददवरा. तो शळुंऩरा खूऩर् र्भकदाय शोता आणण 

दोन्शी याषवाुंना तो खूऩ आलडरा.  



“भी शा शळुंऩरा भाऱेवायखा गळ्मात घातरा तय फकती छान 

ददवेर ना,” त्मातीर फोरयव नालार्ा याषव म्शणारा.  

 “भुऱीर् नाशी, शा भी भाझ्मा 
गळ्मात भाऱेवायखा घारणाय” 

 दवुया  वॅभ शा याषव  म्शणारा.  
“भाझ्मा गळ्मात तो जास्त वुुंदय 

ददवेर.” 

 



 आत्ताऩमांतच्मा आमुष्मात प्रथभर् त ेदोघे आऩाऩवात लाद 

घारू रागरे. जेंव्शा त ेएकभेकाुंलय ओयडामरा रागरे तेंव्शा वूमच ढगाआड 

रऩरा आणण ढगाुंर्ा युंग गडद शोऊ रागरा. 



 घों-घों आलाज कयत लाया जोयात लाशु रागरा. आकाळात ढग 

आणण वभुद्रात राटा उवऱू रागल्मा . थोड्मालेऱाने जोयात ऩाऊव 

कोवऱामरा रागरा. त्मा दोघाुंर्ुं बाुंडण जजतकुं  लाढत गेरुं तततका गायठा 
लाढत गेरा . शऱूशऱू वभुद्राच्मा राटा उुंर् उुंर् शोत वभुद्र फकनाऱ्मारा चगऱू 

रागल्मा. 



 फोरयव आणण वॅभने घाईघाईने आऩरे भोजे  
घातरे.  त्मानुंतय त ेफूट घारतर् शोत ेतलेढ्मात एक भोठ्ठी राट आरी 
आणण वुंऩूणच फकनाया ऩाणमाखारी फुडरा.  



 त्मा भोठ्मा राटेने याषवाुंर् ेफूट आणण तो वुुंदय गुराफी शळुंऩरा 
ऩण लाशून नेरा. 

 त ेऩाशून दोन्शी याषवाुंना खूऩ याग आरा आणण त ेदोघे 

एकभेकाुंलय दगडुं पेकू रागरे. त ेवभुद्राच्मा ऩुयाऩावून लार्णमावाठी 
डोंगयाच्मा ददळेने धालामरा रागरे .  



 रलकयर् त ेदोन डोंगय वोडून वुंऩूणच  देळ ऩाणमाखारी फुडून गेरा. 
आता त्मा वुंऩूणच थुंडगाय वभुद्राभधे त्मा दोन डोंगयाुंर्ी शळखयुंर् फेटावायखी 
लार्री शोती.  त्मातीर एका फेटालय फोरयव यशात शोता आणण दवुय-्मा फेटालय 

वॅभ.  

   ततकड ेथुंडी शोती. खयुंतय त्मा दोघाुंना फपच  खूऩ आलडामर्ा. ऩण आता फपच  
ऩडणुं फुंद झारुं शोतुं. दशलाळ्मानुंतय ऩयत दशलाऱा शार् ऋतू मामरा रागरा. 
उन्शाळ्मातरे वुुंदय शलाभान त ेवलवरूनर् गेरे शोत.े आता  ततकड ेप्रत्मेक 

ददलव आधीच्मा ददलवा वायखा थुंडगाय आणण उदाव अवामर्ा. 
दोन्शी याषव एकभेकाुंर्ा खूऩ याग याग  कयत. आधी त ेएकभेकाुंना रशान 

रशान खड ेभायामर्,े                   आता त्माुंनी भोठे भोठे दगड भायामरा 
वुरुलात केरी शोती. 







 वोभलायी वॅभ फोरयवलय भोठा दगड पेकत अवे, भुंगऱलायी 
फोरयव वॅभलय दगड पेकत अवे, फुधलायी ऩयत दगड पेकामर्ी  वॅभर्ी 
ऩाऱी अवे. अवुंर् आठलड्मा भागून आठलड ेर्ारत यादशरुं. 

 शो.. ऩण यवललायी भात्र ळाुंतता अवामर्ी. जेंव्शा दोन्शी याषवाुंर् े

नाक, कान, तोंड, डोकुं  दगडाुंच्मा भाऱ्माने जखभी झारे तेंव्शा भात्र त्माुंर्ा 
याग अनालय झारा. 



 वुंऩूणच वभुद्रात याषवाुंनी पेकरेल्मा दगडाुंर्ी एक 

याुंगर् तमाय झारी.एक ददलव वॅभ ने त्मा दगडाुंलय उडी भारून 

जामर्ा वलर्ाय केरा,त्माने फोरयवच्मा झोऩणमार्ी लाट ऩाशत 

ऩादशरी आणण नुंतय आऩरी दगडार्ी गदा घेऊन दगडाुंलरून 

उड्मा भायत तो फोरयव अवरेरा डोंगय र्ढू रागरा. 



 वॅभ, डोंगयालय र्ढून आऩल्मा गदेने झोऩरेल्मा 
फोरयवरा भायणाय शोता जेणेकरून तो झोऩून याशीर आणण 

आऩल्मारा दगडुं भायणाय नाशी. 





 वॅभने वभुद्रात ऩदशल्मा दगडालय उडी भायरी भग 

दवुऱ्मा दगडालय उडी भायरी. वॅभने ततवऱ्मा दगडालय उडी 
भायरीर् शोती की फोरयवने डोऱे उघडरे. फोरयवने वॅभरा 
आऩल्माकड ेगदा घेऊन मेताना ऩादशरे. रगेर् फोरयवने ऩण 

आऩरी गदा उर्ररी आणण दगडाुंलरून उड्मा भायत तो वॅभ 

कड ेझऩेालरा. जवजवे दोन्शी शबभकाम याषव दगडाुंलय 

उड्मा भारू रागरे वुंऩूणच धयती शर ूआणण थयथरू रागरी. 



अर्ानक दोन्शी याषव 

थाुंफरे. वॅभने फोरयवच्मा 
ऩामाुंकड ेऩादशरे आणण 

फोरयवने वॅभच्मा ऩामाकड े

ऩादशरे.  



 दोन्शी याषवाुंच्मा 
ऩामाुंभधे एक काऱाऩाुंढया आणण 

दवुया ताुंफडातनऱा भोजा शोता.  
दोघेशी एकभेकाुंकड ेयोखून फघत 

शोत.े 





 शऱूशऱू त्माुंना तो ददलव आठलरा ज्मा ददलळी वुंऩूणच देळ 

वभुद्राच्मा ऩाणमाखारी गेरा शोता आणण ऩुयाच्मा ऩाणमाऩावून 

लार्णमाच्मा घाईभधे त्माच्मा भोज्माुंर्ी  अदराफदर झारी शोती. आता 
तय त ेत्माुंच्मा बाुंडणार्ुं कायण वुद्धा वलवयरे शोत.ेत्माुंना आता पक्त 

एव्शढेर् आठलत शोत ेकी त ेरशानऩणाऩावून र् ेशभत्र आशेत. त्माुंनी 
त्माुंच्मा गदा वभुद्रात पेकून ददल्मा आणण त ेआनुंदाने गामरा, 
नार्ामरा रागरे. त ेजेंव्शा आऩल्मा फेटालय ऩयत आरे तेंव्शा त्माुंना एक 

ऩाुंढय पूर ददवरुं आणण त्माुंच्मा खाुंद्मालय वूमाचच्मा फकयणाुंर्ी ऊफ 

जाणलरी. 





 शऱूशऱू वभुद्रातीर ऩुयार्ुं ऩाणी ओवरू रागरुं, जजथे 

ऩाणी शोतुं ततथे फ़ुरुं पुरु रागरी, ऩषीवुद्धा फेटालय ऩयत आरे. 



 काशी ददलवाुंनी दोन्शी डोंगयाुंच्मा दयीभधे दशयलीगाय झाडुं 
उगलरी. आता तो देळ अजूनर् भोठा आणण वुुंदय ददवू रागरा. वॅभ 

आणण फोरयव योज त्मा पुराुंच्मा ताटव्माभधे फवामर्,ेकधीकधी 
नाकतोडा त्माुंच्मा भाुंडीलय फवामर्ा. 



 कधीकधी एखादुं पुरऩाखरू वॅभच्मा कानात फकुं ला फोरयवच्मा 
नाकात घुवामर्ुं. त्माच्मा डोक्मालय ऩषी मेऊन फवामर्.े  दोघेशी याषव 

आता खुळ शोत ेआणण वलच ऋतूुंर्ी भजा अनुबलत शोत.े 



 कधी कधी त ेदोघे आऩल्मा देळात पेयपटका भायामर्,े 

घनदाट जुंगरात, गलतात,फपाचत फपयामर्.े कधी त ेवभुद्र  

फकना-मालयच्मा लाऱूत आऩल्मा ऩामाुंर् ेठवे उभटलामर् े. ऩण 

जास्त लेऱ त ेघनदाट जुंगरात ऩषी आणण पुराुंच्माभध्मेर् 

घारलामर्.े 







 काशीशी झारुं तयी त ेआऩल्मा दोन ऩामात लेगलेगऱे 

भोजेर्  घारामर्.े एकाने नलीन भोजे घेतरे तयी त्मातरा एक 

शभखाव दवु-मारा द्मामर्.े 



वभजा बाुंडणारा काशी कायण घडरुंर् तय .. 
अवा त्माभागे वलर्ाय शोता..! 




